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Llengües quemillori el tracte que els dona l’Estat,
i també les autonomies bilingües

Garantir el
plurilingüisme
ALBERT BRANCHADELL
Després de vindicar una educació
bilingüe per a Catalunya a Sumar y
no restar (2012), la catedràtica de
l’Escola d’Idiomes de Barcelona
Drassanes Mercè Vilarrubias (Sa
badell, 1964) publica ara una ago
sarada proposta d’una llei de Llen
gües per a Espanya.
ElpuntdepartidadeVilarrubias

es diàfan: “La diversitat lingüística
és una realitat d’Espanya. A uns els
agradaràmés i als altresmenys, pe
rò aquesta és la realitat i, com a tal,
hadeserpensada i gestionada”.Vi
larrubiasenténqueaquestarealitat
nos’hagestionat adequadament,ni
en les institucionsde l’Estat,queno
han reconegut prou el català, el ga
llec i el basc, ni a les comunitats
autònomes bilingües governades
pels nacionalistes, on s’ha fet servir
el conceptede“llenguapròpia”per
desbordar l’article 3de laConstitu
ció, violentar la desitjable simetria
entre llengües cooficials i final
ment negar “tot dret lingüístic” als
ciutadans castellanoparlants.
Segons Vilarrubias una reforma

lingüística a Espanya hauria de
descansar en dos pilars, que al ma
teix temps són els dos objectius de

la seva llei de Llengües Oficials i
Drets Lingüístics: el foment del
plurilingüisme des de les institu
cions de l’Estat i l’especificació i
garantia de l’exercici dels drets
lingüístics de tots els ciutadans,
tant dels parlants de català, gallec i
basc en les seves relacions amb
l’Estat com dels parlants d’espa
nyol en les seves relacions amb les
administracions de les comunitats
bilingües.
En el primer cas, Vilarrubias

considera –inspirantse en el Ca
nadà– que la llei ha de declarar el
català, el gallec i el basc “llengües
de l’Estat”, amb una sèrie de drets
lingüístics associats, entre els quals
destaca la possibilitat de declarar
en la llengua escollida al Tribunal
Suprem i l’Audiència Nacional, o
també la possibilitat de parlar en la
llengua d’elecció al Congrés dels
Diputats i al Senat. En el segon cas,
la llei ha d’especificar els àmbits
d’ús concrets a les comunitats bi
lingües on cal evitar l’exclusió ab
soluta del castellà que, segons Vi
larrubias, es dona actualment (cu
riosament aquí desapareix la
perspectiva comparada.) En tots
aquests àmbits, Vilarrubias propo

MemòriaUna vida concreta exposa les vivències col∙lectives d’una generació

Aquest sol de la infantesa
JORDIAMAT
El llibre d’un historiador benestant
que explica viatges d’infantesa i jo
ventut en autocaravana. Viatges so
bretot pel sud d’Europa durant els
vuitanta,acompanyatsd’unafamília
amigaquevanconèixerquanelpare
va treballar a Palo Alto durant un
any. Notes de dietari d’un xicot de
classemitjana.Recordsdevidacam
pestresensemassamés.
Vist així aquestamemòria d’Ivan

Jablonka (París, 1973) podria sem
blar anecdòtica. Així ho va sentir en
part una lectora tan competent com
CarmeFenoll,quevacomençarafu
llejarlo amb el retrovisor posat a
Laëtitiaolafidelshomes, l’obrames
tradeJablonka.LabibliotecàriaFe
nollm’hocomentaambunaentrada

delKosmopolisentrelesmansmen
tre el sol l’enlluerna a la terrassa del
CCCB.Accepto que pugui semblar
liunaobramenor,peròemcompro
meto a escriure aquesta crítica per
intentar convèncerla queUna casa
amb rodes podria amagar també, a
través d’una vida concreta, l’espe
rança encarnada de l’Europa de la
segonameitatdelXXonellai jovam
créixer.
El llibre parla de nosaltres. Dels

nostres orígens. De la cadena gene
racional de la qual formempart. I la
clauéselparealvolantpartintdePa
rís i conduint la casa sobre rodes
Volkswagen de Turquia a Portugal.
LaclauésqueelparedeJablonka,de
nenperdutaadultpròsper,vaserfill
de l’Holocaust. Els seus pares van
moriralscampsidesprésvaseredu
cat per una comunitat jueva comu
nistaalaprimerapostguerra.Aquell
origen tràgic va fundar el projecte
íntim de la família: va determinar
lanecessitatqueelparereconquerís
la felicitat robada a través de la lli
bertat que va voler construir per als
seusfills.

Mercè Vilarrubias DEUSTO

El llibre d’Ivan Jablonka narra un viatge en autocaravana PERE DURAN

sa establir un percentatge mínim
depresència i úsde les llengües co
oficials a les comunitats bilingües,
que sense gaire justificació situa en
un 30%, i tenint en compte que en
el camp de l’ensenyament no des
carta una doble línia escolar amb
una presència del 100% de cada
llengua en la seva línia respectiva.
La iniciativa de Vilarrubias és

lloable: millorar el reconeixement
del català, gallec i basc a les institu
cions de l’Estat i garantir eficaç
mentelsdrets lingüísticsde tots els
ciutadans a les comunitats bilin
gües són objectius molt valuosos
per assegurar la convivència lin
güística. Però la seva propostame
reix uns quants retrets. En l’aspec
te purament tècnic, sovintegen els
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El temps on aquell projecte se
sentiaambmésintensitateradurant
els viatges estiuencs, sense arrelar
enlloc,acampantenunaplatjaiviat
janta larecercade la felicitatperdu
da.Apartirdelseujoilasevafamília,
sense èmfasi i sensemostrar com la
seva anècdota val com a categoria,
Jablonkavadesplegantuna sèriede
coneixementsdeciènciessocials–la
històriade l’autocaravàning,perco
mençar– que permeten reinterpre
tar la seva peripècia personal com
una vivència col∙lectiva. El llibre
parladenosaltres,precisament,per
què descobreix com els nens de la
postguerra van prosperar durant el
moment socialdemòcrata i van po
sar el seu progrés econòmic no al
serveidel lleurepostmodernsinóde
la família. Som fills d’aquell sol de la
infantesa, d’aquell tempsde recons
trucció. |

IvanJablonka
Unacasaambrodes/Encampingcar
ANAGRAMA. TRADUCCIÓ AL CATALÀ: MARTA MARFANY/

AL CASTELLÀ: AGUSTINA BLANCO. 184/192 PÀGINES.

16,90EUROS

errors i lesomissions.Perexemple,
no s’entén l’absència de qualsevol
referència a la llei de Llibertat
d’Elecció Lingüística de l’associa
cióHablamosEspañol, que va arri
bar al Congrés com a iniciativa le
gislativa popular. En l’aspecte con
ceptual, el biaix argumentatiu
portaVilarrubiasa incórrerocasio
nalment en la falsedat. L’autora es
basa en una suposada “legislació
europea i internacional sobre el
dret a l’educació en llenguamater
na” que simplement no existeix. I
finalment la proposta de la nostra
catedràtica patina en el terrenypo

lític: proposar que els quatre par
titsnacionals esposind’acordpera
imposar una llei de Llengües a les
comunitats bilingües no sembla la
millor recepta per a la concòrdia.
En definitiva, de Vilarrubias cal

retenir les seves bones intencions i
la seva flexibilitat –que la distin
geix de posicions radicals com les
que aireja últimament el candidat
Pablo Casado–, però al seu llibre li
falta més fonamentació empírica,
més perspectiva comparativa i so
bretotunamicamésdeparsimònia
per no acabar aprofundint el fossat
que separa els “constitucionalistes
sensats” dels “nacionalistes exa
cerbats”. |

Mercè Vilarrubias
Por una Ley de Lenguas. Convivencia en el plu
rilingüismo
DEUSTO. 208 PÀGINES. 17,95 EUROS

Novel∙la Rafel Nadal relata la història delsmariners
italians, supervivents de l’enfonsament del vaixell
‘Roma’, que el 1944 van viure aCaldes deMalavella

Mariners d’aigua
carbònica
JULIÀGUILLAMON
Quinaés laclaude l’èxitdeRafelNa
dal (Girona, 1954), primer entre els
editors i els jurats i, més endavant,
entre els lectors? La naturalitat. Per
exemple,aElfilldel’italià,quanparla
del noi quehanascut al raval deCal
desdeMalavella,quesempretothom
ha pensat que era fill d’un mariner
italià,queacasanoteniaderes,quees
vahaverd’espavilar, quevahaverde
ser formal i acòpiade treballar i gua
nyar diners, va aconseguir sortir del
forat i treure’nels seus.Ésunahistò
riaescritadebonafe, sensemalícia,a
favordelpersonatge.Icomquelapri
mera part està escrita a partir dels
testimonis de gent que hi ha tingut
tracte, podríem dir que aquest aire
bon jan el comparteixen tots. No hi
ha conflicte: només un home que
busca el pare. Si en un altremoment
elsveïnss’arrencavenelsulls,nohifa
gens de sang. És una literatura que
conforta.
Hiaprenscoses:lahistòriadelsita

lians que cap al final de la Segona
GuerraMundialvanpatirlavenjança
dels alemanys, en van morir molts,
elsqueesvansalvarvananarapetara
Maó. El general Moscardó es va en
carregardebuscarlosunrefugi pro
visional: les termes i balnearis dels
burgesos catalans, que després de la
GuerraCivil no es feien servir. Ja te

nimelsitaliansaCaldesdeMalavella.
Nadal s’estima Itàlia. I envernissa

la novel∙la amb un color de pel∙lícula
de Giuseppe Tornatore. El safareig
onelsoldatitaliàesfarentarlarobaés
l’escenariprincipalíssim.L’aiguaque
passa per les aigüeres ha lliscat per
molts safarejos de moltes pel∙lícules.
Ésl’amord’undiaod’unsquantsdies,
l’excepcionalitatdeltempsdeguerra.

Quanretrata elspersonatges cata
lans ho fa amb detalls sensuals. Per
exemple, quan enMateu entra a tre
ballar a l’embotelladora i explicaque
facaixesdefustaperposar lesampo
lles i que en aquell temps tothom
endeia calaixos.Quanretrata els ita
lians hi posa un poeta i un que canta
cançonsnapolitanes.
Nadal és periodista i en les seves

històrieselcontexteconòmicipolític
hiestàsempremoltbenexplicat.Una
de les subtramesmés interessants és
la guerra pel control dels hotels, per
aprofitar el negoci dels refugiats ita
lians. Som el 1943: el Ministeri de
Marina s’enfronta alGovernCivil de
Girona. L’altre tema és la competèn
ciaentreembotelladores: l’aiguaIm
perial, l’aiguaMalavella i l’aigua San
Narciso i les mans i mànigues que
s’havien de fer per evitar els abusos
dels falangistes. Si en els primers lli
bres va retratar el negoci del xam
panyidelstapsdexampany,ambl’ai
guatambése’nsurt.Hihatotunmón

queformigueja, alscarrersdeCaldes
i als balnearis. Amb tanta cosa que al
final t’oblidesunamicade lapreocu
paciódetrobarelpare.
Amb tots aquests elements (i el

símboldelapapallonareina,quelliga
passat i present), Nadal escriu la
novel∙la que els editors tenen ganes
de premiar, que els lectors volen
llegir i que ell sap escriure. Jugada
rodona. |

RafelNadal
El fillde l’italià
PLANETA. PREMI RAMON LLULL, 460 PÀGINES. 21,90

EUROS

L’autor s’estima Itàlia.
I envernissa la novel∙la
amb un color de
pel∙lícula de Giuseppe
Tornatore

L’escriptor i periodista Rafel Nadal ÀLEX GARCIA

L’autora estima que
la llei ha de declarar
el català, el gallec i
l’eusquera “llengües
de l’Estat”

Viatges, arxius
i constel∙lacions
familiars

ÉselsegoncopqueRafel
Nadalescriuunanovel∙lade
temaitalià,desprésdeLa
maledicciódelsPalmisano
(2015),ungranèxitambvint
iduestraduccions.Vacomen
çar ambQuanéremfeliços
(2012) iQuanendèiemxam
pany (2013),novel∙lesgenealò
giques.Despréss’hadecantat
perlaficció,ambLamaledic
ciódelsPalmisano iLasenyora
Stendhal (2017).L’interèsper
lesconstel∙lacionsfamiliars i la
documentaciósobreel terreny
connectenunesialtres.


